ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड .
म.ु पो.िशड , ता.राहाता,िज.अ.नगर, िपन -४२३१०९
दुर वनी .(०२४२३) २५८५०० / २५८९९०
(वेबसाईट- www.shrisaibabasansthan.org,www.sai.org.in)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(कोटेशन/िनिवदा जािहरात)

िवषय :- ‘िझरो बजेट नैसिगक व अ याि मक शेती तसेच िवषमु त अ न ’ यासाठी शेतक-यांचे २८ ऑग ट ते ०२ स टबर २०१८
सहा िदवसांचे िनशु क िनवासी िशबीर काय मास सहा िदवसाकरीता भाडेत वावर साऊंड िस टीम ऑपरेटरसह
पुरिवणेकामी िसलबंद कोटेशन/िनिवदा मागिवणे बाबत..
साऊंड िस टीम यं णेक रता लागणा-या आव यक सािह याची यादी खालील माणे.
अ. .
सािह याचे नांव
नग
एकुण र कम
१)
बेस ि पकर १५०० वॅट
०२
२)
टॉप ि पकर १५०० वॅट
०८
३)
मॉिनटर ि पकर ६०० वॅट/ ७५० वॅट
०८
४)
कॉलर माईक
०२
५)
िम सर २२ / २४ चॅनेल
०१
६)
कॉडलेस माईक
०५
७)
लॅपटॉप
०१
८)
माईक ५८ शअ
१५
ु र / त सम
९)
माईक टॅडं (मोठे )
१०
१०)
माईक टॅडं (लहान)
१०
११)
अॅि लफायर
आव यकतेनसु ार
१२)
डे क माईक (गजु नेस माईक )
०४
१३)
स लाय बोड
०१
१४)
ॉमपेट हॉन ४० वॅट
२०
१५)
आव यकते माणे माईक वायर,िकरकोळ सािह य,साऊंड िस टीम ऑपरे टर सह
िद.२८/०८/२०१८ ते ०२/०९/२०१८ अखेर परु वावी. सदर काय माचे अगोदर एक िदवस
साऊंड िस टीम जोडुन ा यि क दे यात यावे. या यितरी त ो यांची सं या वाढ यास
आव यकतेनसु ार ि पकर व इतर सािह य आयोजकांचे मागणी माणे वेळेत परु िव यात यावे.
सहा िदवसाकरीता एकुण र कम पये ............................. (सव करास
ं हीत)
.............
अटी व शत :-

१) उपरो त तपशीलात नमदु के ले माणे काय माचे िठकाणी साऊंड िस टीम सािह य, ऑपरेटर व लागणा-या मनु यबळासह परु िवणेत यावे.
२) उपरो त सािह य आयोजकांचे मागणीनसु ार नमदु के ले असनू परु वठादारांनी साऊंड िस टीम सािह य परु िवणे बंधनकारक/आव यक आहे.
३) अपणु असलेले अथवा उिशरा ा त झालेले कोटेशन ाहय धरले जाणार नाहीत.
४) साऊंड िस टीम सािह य काय माचे िठकाणी एक िदवस अगोदर बसिव यात येऊन कायाि वत कर यात यावेत.
५) काय माचे िठकाणी काय म यश वी र या पणु झालेनंतर पुरवठाधारकास बील सं थान िनयमानसु ार अदा करणेत येईल.
६) दरप क/कोटेशन िसलबंद पािकटाम ये टाकुण यावर ‘िझरो बजेट नैसिगक व अ याि मक शेती तसेच िवषमु त अ न’ यासाठी शेतक-यांचे
२८ ऑग ट ते ०२ स टबर २०१८ सहा िदवसांचे िनवासी िशबीर काय मास सहा िदवसाकरीता भाडेत वावर साऊंड िस टीम सािह य
परु िवणेबाब असा प ट उ लेख करावा.
७) उपरो त तपिशलात नमदु के ले या सािह याचे दरप क/कोटेशन िसलबंद पािकटाम ये िद.१४ /०८/२०१८ ते िद.२० /०८/२०१८ अखेर
सायं. ५.०० वाजेपयत सं थानचे आवक िवभागाम ये जमा करावेत.
८) दरप कात नमदु के लेले दर हे सव करासं हीत असावेत.
९) काय माची तारीख : िद.२८/०८/२०१८ ते िद.०२/०९/२०१८ वेळ : सकाळी ६.०० ते सायंकाळी ८.०० िठकाण : ी साई आ म
भ तिनवास शता दी मंडप
१०) परु वठादाराने GST माणप तसेच बील सादर करतांना बॅकं तपिशल,पॅन नंबर इ.आव यक ती मािहती सं थाकडे सादर करावेत.
११) ा त झालेले दरप क नाकार याचे अथवा र कर याचे सव अिधकार हे मु य कायकारी अिधकारी यानं ी राखनू ठे वलेले आहेत.

( ीमती. बल अ वाल,भा. .से.)
मु य कायकारी अिधकारी,
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड .

